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REGXSTRERXNG OCH KQMMUNXKATION AV HANDSKRXVEN INFORMATION

Tekniskt omrade

FSreliggande uppfinning hanforsig till handhallna

enheter f6r registrering av handskriven information.

Teknisk bakgmnd

5
' Det firms ett flertai satt -att elektroniskt kommuni-

cera handskriven information. Ett alternativ ar att

skriva in infonuationen pa ett papper och att darefter

sanda informationen via en faxapparat. Ett alternativt

Q Satt att elektroniskt sanda handskriven information ar

10 att scaima in den och att elektroniskt sanda den per

jSS exempelvis elektronisk post eller med hjalp av mobil-

ip telefonnatet - En nackdel med bada f6rfarandena ar att det

'H kravs tva steg for att mata in den handskrivna texten

elektroniskt, I ett fonsta steg skriver anvandaren texten

si 15 pa ' ett underlag och i ett andra steg omvandlas den hand-

skrivna texten till elektroniskt format genom optisk

avlasning i scannern eller faxapparaten.

I de internationella patentansokningarna WOW

p 01/48591, WO 01/48678 och WO 01/48685 beskrivs anvandar-

^ 2 0 enheter och fGrfaranden for att elektroniskt registrera

och kommunicera handskriven information* En anvandarenhet

av det slag som beskrivs i namnda WO-skrifter har ett

minne i vilket den information som har registrerats med

anvandarenheten lagras . Anvandarenheten kan vara anor-dnad

25 att sanda information tradlost till exempelvis en mobil-

telefon eller en persondator, fran vilken informationen

sands vidare till ratt mottagare, typiskt via en informa-

tionshanteringsenhet i' form av en natverksserver eller

motsvarande. Ett exempel pa information som kari registre-

3 0 ras med anvandarenheten ar ett handskrivet meddelande, en

namnteckning eller en handskriven adress pa. ett formular.

X flera fall kan det vara fordelaktigt att spara den

med anvandarenheten registrerade informationen for



anvandning vid ett senare tillfalle. Detta galler exem-

pelvis om anvandaren har registrerat sina personuppgifter

och val pa en bestallningslista octi vill utoka bestall-

ningen vid ett senare tillfalle. Det ar da fordelaktigt

att kurma komplettera den tidigare inmatade informa-

tionen. Likas& kan anvSndaren valja att awakta med att

s&ndaTett liandskrivet meddelande till eh mottagare, for

att kunna komplettera och/eller avsanda meddelandet vid

ett senare tillfalle.

Eri anvandarenhet for registrering av handskriven

information ar med fordel handh&llen och Mr en vanlig

hemelektronikprodukt. For att h&lla nere priset pA

produkten forses denna darfor med en relativt liten

intern minneseahet.

Detta medfor att den mangd information som kan

lagras i anvandarenheten ar relativt begr&nsad och att

information som har registrerats med anvandarenheten

m&ste raderas efter ett tag. Det ar emellertid svart att

veta vilken information- som kan raderas och vilken som

bor sparas. Om man valj'er att gora mihnesenheten stor for

att slippa behova radera s& ofta sa riskerar anvandar-

enheten bli obnskat dyr.

Inom teknikomrAdet for handhallna anv&ndarenheter

for registrering av information ar det genom WO 97/1589 6

kant att forse en handh&llen anvandarenhet med utbytbara

minneskort. Darmed kan anvandarenhetens lagringskapacitet

utokas vid behov, dock till priset av minskad anvandar-

vanlighet, okad kostnad for anvandaren, minskad frihet

vid design av anvandarenheten, okad risk f5r funktions-

storningar p g a intrangning av damm, fukt etc -

Inom teknikomrAdet for persondatorer ar det tidigare

kant att tillhandah&lla extemt lagringsminne via en

n&tverksanslutning, t ex for sakerhetskopiering av filer

pa persondatorns hArddisk eller fox fildelning, sasom

exempelvis beskrivs i US-A-6 192 165 och US-A-6 003 047.



Sammanfattning av uppfinningen

Det ar ett andamal med foreliggande uppfinning att

atminstone delvis overvinna ovanstaende problem.

Narmare bestarnt syftar foreliggande uppfinning till

5 att astadkomma en handball en. anvandarenhet f6r nedteck-

ning och registrering av handskriven information, vilken

tillater anvindaren ~att'*s^nda den "registrerade ' informa-

tionen till en mottagare vid en godtycklig tidpunkt efter

nedtecknandet

.

10 Uppfinningen har ocksa till andamal att anvisa en

teknik som gor det mojligt att halla nere produktions-

kostnaden for en dylik handhallen anvandarenhet.

^ Det ar avensa ett andamal att overvinna ovanstaende

=0 problem utan behov av forandringar av anvandarens

15 beteende eller i med anvandarenheten komrrrunicerande
IK'

j^j utrustning

.

\J Ett ytterligare andamal ar att anvisa en teknik som

^ tillater anvandaren att minska kostnaden for att sanda
pi

den handskrivna infoncationen till en mottagare.

2 0 Dessa och andra andamal som kommer att framga av

^ efterfbliande beskrivning har nu uppnatts, belt eller

^ delvis, medelst handhallna axivandarenheter enligt patent-

p kraven 1 och 15 , ett system for informationshantering

M enligt patentkrav 18 , och fOrfaranden enligt patentkraven

25 26 och 30. Foredragna utforingsformer definieras i efter-

foljande, osjalvstandiga patentkrav.

Knligt uppfinningen ar anvandarenhetens minne upp-

delat mellan en f5rsta intern minnesenhet och en andra

extern minnesenhet/ vilkaar sa inbordes kopplade att de

3 0 ur ett anvandarperspektiv bildar en sammanhangande

minnesenhet . Genom uppfinningen kan anvandarenheten

produceras till en bibehallet lag kostnad, samtidigt som

dess faktiska minne kan g6ras i princip hur stort som

heist. Saledes kan en informationsdelmangd raderas fr£n

35 den interna minnesenheten, f6r att frigora lo3calt till-

gangligt minne, utan att derma informationsdelmaiigd gar

fdrlorad for anvandarenheten som nelhefc/ genom att



informationsdeUnangdeii flyttas till den externa minnefi-.

eniieten.

Den externa minnesenheten kan exempelvis realiseras

i form av en eller flera harddiskar , vilka medger lagring

av stora mangder data till lag kostnad. Den interna

minnesenheten utg6rs lampligen av nagon form av kompakt,

icke^olatil" Miinesenhety sasom ett flashminne? en - -
--

miniatyriserad harddisk eller ett RAM med garanterad

stromforsorjning

.

Uppfinningen gor det s&ledes mojligt att utforma

anvandarenheten sa, att den ur anvandarens perspektiv bar

en obegransad minneskapacitet . Anvandaren kan darmed

sanda den registrerade informationen vid en godtycklig

tidpunkt efter dess nedtecknande . Anvandarenheten tillats

operera med en godtyckligt stor minneskapacitet och utan

att anvandaren tvingas andra sitt handhavande av anvan-

darenheten i forhallande till kand teknik.

Anvandarenheten innehaller ocksa ett organ som

elektroniskt registrerar den information som nedtecknas

med anvandarenheten. Foretradesvis sker denna regis tre-

ring samtidigt som informationen nedtecknas. Detta kan

verkstallas pa ett flertal olika satt inom ramen for kand

teknik, sasom via accelerometrar och/eller gyron, via

trianguleringsutrustning, via mekanisk rdrelsedetekticm

(trackball eller motsvarande) , via interferenfianalys pa

basis av utsant respektive mot ett underlag ref'lekterat

laserljus, etc. Det ar emellertid foredraget att regist-

reringsorganet omfattar en bildsensor for registrering,

foretradesvis optiskt, av en absolntpositionskod pa ett

underlag, Darigenom astadkommes en mojlighet att koppla

funktionalitet till de absoluta positioner som kodas pa

underlaget, sasom beskrivs i sokandens ansokningar WO

01/48591, WO 01/48678 och WO 01/48685, vilka inforlivas

hari genom denna hanvisning.

Enligt ett utforande av anvandarenheten omfattar

denna ett organ for informationsoverforing mellan de

forsta och andra minnesenheterna, varvid den forsta



minnesenheten ar anordnad att mottaga och lagra den

registrerade informationen fran registreringsorganet och

varvid infontiationsoverforingsorganet ar anordnat att

enligt forutbestamda regler overfora &tminstone en del-

mangd av den registrerade informationen fr&n den fdrsta

till den andra minnesenheten for lagring dari

.

informationen' kan siledes overforas automatiskt
,"

utan ytterligare indata fr&n anvandaren, enligt de

forutbestamda reglerna. Appliceringen av forutbestamda

regler mojliggor fordelar for b&de anvandaren och anvan-

darenheten. Anvandaren kan namligen optimera anvandar-

enheten efter sina behov. Exempelvis kan anvandaren

konfigurera anvandarenheten att overfora informationen

vid en tidpunkt da kostnaden £6r detta ar minimal, t ex

nattetid. Denna konfigurering ar exempelvis relevant i

ett roobilt utforande, dar informationen atminstone delvis

via ett mobiltelefoninatverk 6verf6rs fr^n det interna

minnet till det externa mirmet* I ett utforande dar

anvandarenheten har ' moj lighet att kommunicera via bade •

ett mobiltelefoninatverk och ett datornatverk, kan

anvandarenheten vara konfigurerad att endast overfora

informationen vid kontakt med datomatverket , s& att

informationen dverfors till minimal kostnad. Alternativt

kan anvandarenheten vara konfigurerad att overfora infor-

mation nar informationsoverforingsorganet har tillgang

till en given bandbredd. Anvandaren kan ocksa prioritera

me11an olika typer av information/ sa att viss informa-

tion overfors sa snart som mojligt, medan annan informa-

tion 6verf6rs till minimal kostnad > Exempelvis kan

anvandaren indikera s&dan prioritering vid nedteckningen,

t ex genom att markera en valruta p& underlaget eller

genom att aktivera en brytare pa anvandarenheten* I ett

f5rdelaktigt utfSrande ar overforingen konfigurerad for

minimal storning av anvandaren, t ex genom att over-

foringen verkstalls latent nar anvandarenheten stangs av,

nar anvandarenheten placeras i ett givet lage, eller nar

en paslagen anvandarenhet inte har registrerat nagon ny



information under en given tidsperiod. Givetvis kan ovan-

staende exempel pa regler aven kombineras

.

Ur anvandarenhetens perspektiv kan det vara fardel

-

aktigt att anvisa en regel att information Sverfors fran

5 den interna iriinnesenheten nar derma har uppnatt en' given

fyllnad'sgrad'.* Derma regel ar enkel att implementera och

garanterar " anvandarenhetens funktionalitet : Informationen -

kan overforas enligt en FIFO-princip (First-In, First-

out) , eller enligt n&gon annan lantplig algoritm. Fyll-

lcT nadsgraden kan i detta sammanhang motsvara en niva upp-

taget minnesutrymme i den interna mirmesenheten. Vid

anvandning av dynamisk komprimering, dvs att den interna

minnesenheten till&ts bli halt full och att den dari

3 ~. lagrade informationen koitiprimeras hardare allteftersom

*0 is"," mer information tillfors, kan fyllnadsgraden motsvara en

^ korttpressionsgrad.

_ Alternativt, eller dessutom, kan reglerna omfatta

att information 5verf6rs fran den interna mirmesenheten

^
. nar den har varit lagrad en viss tid dari.

20 BORTTAGET STYCKE

l«* Ovannamnda informationsdverforingsorgan kan reali-

^ seras i form av en kombination av mjukvara, som exekveras

«£ i en processor hos anvandarenheten, och en kommunika-

tionsenhet, t ex for direktuppkoppling mot ett dator-

25 eller mobiltelefoninatverk, eller for- tradlOs kort-

distanskommunikation med en extern' natverksanslutnings-

enhet sasom en mobiltelefon, en PDA eller en persondator.

Kommunikationsenheten kan alternativt vara utformad for

tradbunden kommunikation.

3 0 Enligt ett foredraget utforande ar informationsover

-

fSringsorganet anordnat att verkstalla uteslutande enkel-

riktad inforrnationsSverforing fran den forsta till den

andra mirmesenheten- Detta utforande minimerar informa-

tions£l5det mellan minnesenhetema, vilket ar speciellt

35 fordelaktigt nar kommunikationslanken mellan minnesenhe-

terna ar kostsam och/eller uppvisar lag bandbredd, f ex i

ovarmamnda mobila utforande dar overforingen mellan
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minnesenheterna atminstone delvis sker via ett mobilteTe-

foninatverk. Anvandarenheten kan naraligen vara en del av

ett informationshanteringssystem, i vilket den registre-

rade informationen kommuniceras och bearbetas pa olika

vis. Sasom namnts ovan kan anvandaren valja att hedteckna

sainmanhorande information vid olika tillfallen, och vid

ett ytteriigare senare tillfalle initiera avsandning av"

derma information till en mottagare. Innan informationen

kan kommuniceras vidare maste den sammanstallas / vilket

enligt detta utfSrande saledes sker utgaende fran den

externa minnesenheten

Detta utforande innebar ocksa att den sammanstallda

informationen sands vidare fran den externa datalagrings-

anordning som innehaller den externa minnesenheten. Dar-

med kan anvandarenheter tillkopplas externa minnesenheter

utan krav pa modifiering av existerande informationshan-

teringsenheter. I ett informat ionshanteringssystem enligt

ovan kan naraligen anvandarna erbjudas tillgang till

externa minnesenheter som en tillvalstjanst for anvandar-

enheterna. Ovanstaende utf5rande mojliggor ett enhetligt

granssnitt mellan anvandarenheterna och informationshan-

teringsenheterna, oavsett om anvandarenheterna ar till-

kopplade nagon extern minnesenhet eller ej

.

En ytteriigare fordel med uppfinningen ligger i att

den externa datalagringsanordning som innehaller den

externa minnesenheten kan ha en betydligt stSrre data-

behandlingskapacitet an vad som ar m5jligt att uppna vid

sma, kompakta,. handhallna anvandarenheter. Darmed kan den

lagrade informationen behandlas enligt betydligt mer

komplicerade regler an vad som vore mdjligt i en hand-

hallen anvandarenhet

.

Enligt ett ytteriigare utforande ar informations

-

overforingsorganet anordnat att overfora all registrerad

information till den andra minnesenheten. Detta innebar

att anvandaren via den externa minnesenheten har tillgang

till all registrerad information, oavsett om informa-

tionen har vidarebefordrats i informationshanteringssys-
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temet eller ej . Informationen kan exempelvis tidstamplas

vid registreringstillfallet , for att underlatta sokning i

den externa minnesenheten.

Det ar foredraget att sandningen av information

5 initieras via ett sandkommando fran anvandarenheten.

Sandkommandot iriitierar overforing av tillhorande infor-

mation fran den interna till den externa mirinesenheten, -

och sammanstallning av tillhorande information i anslut-

ning till den externa minnesenheten.

.cT Enligt ett fSredraget utf6rande omfattar den regist-

rerade informationen ett flertal absoluta positioner som

bildar en elektronisk version av den handskrivna informa-

tionen. Informationen kan i detta fall vara registrerad'

H fran ett underlag med en absolutpositionskod, s^som

kQ .5, namnts ovan,

u4 Den handhallna anvandarenheten ar foretradesvis

\t\ anordnad att efter registrering av sandkommandot inhamta,

via en forfragan hos en extern uppslagsenhet och pa basis

av positionsinnehallet i den- registrerade informationen',

en adress till informationslianteringsenheten . Saledes

styr positionsinnehallet i den registrerade informationen

vart informationen skall sandas for vidare behandling,

vilket utokar moj ligheterna f6r, och forenklar, kommuni-

lI kation och hantering av handskriven information.

25 Enligt ett utforande ar anvandarenheten ar anordnad

att inhamta namnda adress via en kommunikationsenhet hos

den externa datalagringsanordningen . Darmed minskas saval

belastningen pa processorn i anvandarenheten,. som data-

' trafiken .till och fran anvandarenheten. I ett mobilt

3 0 utforande, dar anvandarenheten atminstone delvis kommuni-

cerar via ett mobiltelefoninatverk, kan det ocksa av

bandbredds- och/eller kostnadsskal vara angelaget mini-

mera denna datatrafik.

Enligt ett tSnkbart alternativ inhamtas adressen via

35 en kommunikationsenhet i anvandarenheten och 5verfdrs,

tillsammans med eventuell tillh5rande information i den

m
m

i . 10
s

fell
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interna minnesenheten, till den externa datalagrings-

anordningen ,

Enligt ett ytterligare alternativ sker informations-

hanteringen av den registrerade informationen direkt i

5 den externa datalagringsanordningen, eller sa innehaller

denna alia adresser till informationshanteringsenheterna

i systemet, varfor nagon adressforfragan" ej behover

vidtas

.

Enligt en arnian aspekt av foreliggande nppfinning

10 avser denna ett system for informationshantering.

Systemet omfattar en informationshanteringsenhet och en

handh&llen anvandarenhet som ar utformad £6r nedteckning

och registrering av handskriven information, varvid

anvandarenheten ar anordnad att lagra den registrerade

15 informationen i ett minne och via ett. kommunikationsnat-

verk kommunicera en onskad del darav den till informa-

tionshanteringsenheten. Anvandarenhetens minne omfattar

en forsta i anvandarenheten lokaliserad minnesenhet och

en andra i en extern datalagringsanordning lokaliserad

H 2 0 minnesenhet, vilka ar sa inbdrdes kopplade att de ur ett

anvandarperspektiv bildar en sammanhangande minnesenhet,

FOrdelar med och ytterligare tankbara sardrag hos

systemet framgar av ovanstaende diskussion om anvandar-

I
s* enheten.

25 Enligt en ytterligare aspekt av uppfinningen avser

denna ett forfarande for tillhandahallande av minnes-

utrymme for en anvandare av en handhallen anvandarenhet

som ar utformad for registrering av handskriven informa-

tion* Forfarandet omfattar -stegen att i en extern data-

30 1agringsanoreining reservera niinneutrymme for anvandar-

enheten, att mottaga registrerad information fran anvan-

darenheten och lagra densamma i den externa datalagrings

anoreiningen , och att som svar pa ett sandkommando skicka

den registrerade informationen till en informationshante

3 5 ringsenhet

.

51

= 3
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Fordelar med och ytterligare tankbara sardirag hos .

forfarandet framg&r av ovanstaende diskussion om anvan-

darenheten „

Enligt ett foredraget utforande lagras den mottagna

information under en forutbestamd tidsperiod fr&n dess

registrering, varvid anvandareh debiteras p& basis av

tidsperioderis
- storlek. Detta utforande ar lattbegripligt

och intuitivt for anvandaren, som da enkelt kan avgora

nar registrerad information kommer att raderas fran

minnet

.

Enligt ett altemativt utforande debiteras anvanda-

ren p& basis av anvandarens reserverade minneskapacitet i

den externa datalagringsanordningen.

Enligt ytterligare en aspekt av uppfinningen avser

denna ett forfarande f6r minneshantering vid en anvandar-

enhet, vilken ar anordnad att registrera hazidskriven

information. Forfarandet omfattazr stegen att lagra den

registrerade informationen i en forsta ininnesenhet i

anvandarenheten, . och att enligt forutbestamda regler

6verf6ra Strainstone en delrnangd av den registrerade

informationen fr&n den forsta ininnesenheten till en andra

minnesenhet i en extern datalagringsanordning p& ett

sadant satt att £r att de forsta och andra minnesenhe-

terna ur ett anvandarperspektiv bildar en sainmanhangande

minnesenhet.

Fordelar med och ytterligare tankbara sardrag hos

forfarandet framgar av ovanst&ende diskussion om anvan-

darenheten.

Kort beskrivning av ritningarna

I d.et foljande kommer foredragna utforingsformer av

uppfinningen att beskrivas med hanvisning till efter-

foljande, schematiska ritningar, p& vilka:

fig 1 visar ett system enligt en utforingsform,

fig 2 illustrerar anvandningen av en anvandarenhet i

ett uppfinningsenligt system,

fig 3 illustrerar funktionen hos minnet i anvandar-

enheten,
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fig 4a-4b visar olika utforanden av interna minnes—

.

enheter hos anvandarenheten,

fig 5 visar ett system enligt en altemativ ut£6-

ringsform.

Beskrivning av foredragna utforingsformer

I fig 1 visas ett system for informatioiishantering

enligt en utforingsform av uppfinningen En hsndhallen

anvandarenhet i form av en digital penna 1 ar utformad

for elektronisk registrering av handskriven information.

Pennan 1 har i det foredragna utforandet en tvadimen-

sionell sensor 2 for registrering av bilder, en huvud-

processorenhet 3 for behandling av de medelst sensorn 2

registrerade bilderna och omvandling av dessa till foljd

av positioner som beskriver pennans 1 rorelse under ned-

teckning av information, en intern minnesenhet 4 for

lagring av den medelst huvudprocessorenheten 3 registre-

rade informationen, en sandtagare 5 f5r komrrtunikation av

den registrerade informationen samt ett gangse skrivdon 6

for askadliggorande av den nedtecknade informationen

genom avgivning av fargamne.

I det for narvarande foredragna utforandet ar sen-

sorn 2 en tv&dimensionell CMOS-sensor som kan styras att

registrera upp till 100 bilder per sekund, dar varje bild

omfattar 100 x 12 8 bildelement med en spatial upplGsning

av 30 (im och en gr&skaleupplosning av 8 bitar. Huvud-

processorenheteri 3 ar en specialdesignad hardvarukrets

(ASIC) , vilken ar baserad p<k en 72 MHz APM7TDM-krets och

vilken bl a hanterar bildbehandling, positionslagring,

applikationsprotokoll, databaser. och teckentolkning (ICR)

i.pennan 1. Minnesenheten 4 ar en kombination av en 16

Mbit flash-krets och en 2 Mbit SRAM-krets, varav hela

SRAM-kretsen och 25% av flash-kretsen ar allokerade till

huvudprocessorenheten 3, medan resten av flash-kretsen

anvands f5r lagring av den registrerade informationen

.

Systemet i fig 1 omfattar ocksa ett antal tjanste-

tillhandah&llarenheter 7-9, typiskt serverenheter, vilka

mottager den registrerade informationen fr&n pennan 1 och
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behandlar derma for utforande av olika tjanster, t ex -

avsandning av elektroniska meddelanden sasom SMS , fax

eller e-mail, eller registrering av bestallningar av

varor eller tjanster*

Pennans 1 sandtagare 5 kan exempelvis vara ett. modem

for uppkoppling mot ett mobiltelefoninatverk, vilket

mojliggor direkt kommunikation med tjanstetillhanda-

hallarenheterna 7-9. Alternativt ar permans sandtagare 5

utformad att kommunicera med en natverksanslutningsenhet

(ej visad) , t ex en mobiltelefon, en PDA eller en PC,

vilken mojliggor uppkoppling mot ett mobiltelefoni- eller

datorn&tverk for kommunikation med tjanstetillhanda-

h&llarenheterna 7-9. I det sistnamnda fallet kan sand-

tagaren 5 vara utformad for tradlos kortdistanskommunika-

tion via radio, t ex enligt Bluetooth®-standarden, eller

via IR-Iank, t ex enligt IrDA-standarden*

Systemet innefattar aven en datalagringsanordning

10, typiskt en natverksserver eller en persondator, .

vilken omfattar en sandtagare 11 for kommunikation med

sandtagaren 5, en minnesenhet 12 och en komrttunikations-

enhet 13 fGr kommunikation med tjanstetillhandahallar-

enhetema 7-9, lampligen via ett datomatverk, t ex

internet- Datalagringsanordningens 10 funktion kommer att

beskrivas mer i detal j nedan i anslutning till fig 3

.

I systemet ingar aven en uppslagsenhet 14, typiskt

en natverksserver, vilken hanvisar pennan till rStt

tjastetillhandahallarenhet 7-9 pa basis av den registre-

rade informationen, sasom kommer att forklaras narmare i

anslutning till fig 2

.

I fig 2 visas ett underlag 15 med en absolutposi-

tioriskod 16 (visas schematiskt i storre skala) vilken ar

sadan att en godtycklig del av forutbestamd storlek av

absolutpositionskoden 16 kodar en position pa en imaginar

yta. Exempel pa olika typer av anvandbara absolutposi-

tionskoder ges i sokandens internationella patentansbk- *

ningar WO 01/26032, WO 01/26033 och WO 00/73983, vilka

harmed infSrlivas i beskrivningen genom denna hanvisning.
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Dessa absolutpositionskoder kan definiera ett stort ant-al

positioner, som f61jaktligen spanner upp en stor imaginar

yta.

Enligt an foredragen utfSringsform dedikeras olika

5 delar av den imagiriara
.

ytan , dvs olika positionsornraden,

for oiika funktioner eller operationer, Positionskoden •

kari~darmed anvandas" "dels ~~f5"r~ elektrbiiisk
-

"regis trering av~~

handskriven information, dels f6r styrning av behajid-

lingen av den s&lunda registrerade informationen* Funk-

10 tionalitet kodas s&ledes in i underlaget 15 via posi-

tionskoden 16. Denna teknik &r narmare beskriven i

sokandens internationella patentansokningar WO 01/48591,

WO 01/4867 8 och WO 01/48685, vilka inforlivas i beskriv-

*ifl ningen genom denna hanvisning.

15 Den i fig 1 visade uppslagsenheten 14 ar utformad

m att fr&n pennan 1 mottaga en eller flera positioner och

%4 till pennan 1 returnera en natverksadress, typiskt en

£ url, avseende den tjanstetillhandah&llarerihet 7-9 som ar

^ dedikerad att hantera information innehallande dessa

2 0 positioner, dvs information nedtecknad p& den aktuella

delen av den imaginara ytan.

'*i Anvandningen av systemet i fig 1 kan exemplifieras i

p anslutning till fig 2. NSr en anvandare g6r en notering

H6 ph underlaget 15 med pennan 1 registrerar dess sensor 2

25 (fig 1) fortlopande bilder av underlaget 15 med till-

horande positionskod 16. Bilderna omvandlas i huvud-

processorenheten 3 till en sekvens av positioner, vilka

bildar en elektronisk version av den nedtecknade informa-

tionen och lagras i pennans rninnesenhet 4 . Nar anvandaren

30 sedan markerar en sandruta 17 pa underlaget 15 alstras

ett sandkommando i pennan 1, vilken darmed bringas att

via sandtagaren 5 skicka en adressforfr&gan till upp-

slagsenheten 14 . Efter mottagning av en natverksadress

fran uppslagsenheten 14 sander pennan den registrerade

35 information som hor samman med sandkomniandot till den

utpekade natverksadressen.



Pennans 1 minnesenhet 4 har* en begransad lagrings-.

kapacitet, bl a som resultat av begransningar i till-

gangligt monteringsutrymme i pennan, i stromforbrukning

och i produktionskostnad . Med ovan beskrivna kornponenter

mojliggors lagring av elektronisk handskrift motsvarande.

ca 50 ' fnllskrivha A4-sidor. I syfte att el'iminera denna

begr^sning-ar-Teim^sHL~mirmesei^et-4~sa- kopplad- till

datalagringsanordningens 10 minnesenhet 12, via sand-

tagarna 5, 11, att de bada minnesenhetema opererar, sett

ur ett anvandarperspektiv, som ett enda samrnanliangande

minne. Detta illustreras i fig 3, vilken visar pennans 1

mirme som bestaende av tva delar, en intern minnesdel Ml

och en extern minnesdel M2 , vilka forbinds via en

kommunikationslank Lr.

Den externa minnesdelen M2, motsvarande minnes-

enheten 12 i datalagringsanordningen 10, kan i princip

realiseras med godtyckliga minneskretsar , typiskt en

eller flera harddiskar, och kan darfor utformas med

godtycklig lagringskapacitet

.

I det for narvarande fbredragna utf5randet verk-

stalls en enkelriktad overforing av registrerad informa-

tion fran minnesdelen Ml till minnesdelen M2 , sasom indi-

. keras med pilen T i fig 3. Darmed minimeras trafiken over

granssnittet L, samtidigt som informationsSverforingen

kan ske enligt f6rbestamda regler. Informationen kan

saledes Sverforas automatiskt , utan krav pa intervention

fran anvandaren, enligt de forutbestamda reglerna, Det

bor dock papekas att ev kontrollsignaler vid behov kan

kommuniceras i bada riktningar mellan sandtagarna 5, 11.

En Badan kontrollsignal kan vara en bekraftelsesignal

fran datalagringsanordningen 10 pa att en inforroations -

delroangd har mottagits och lagrats frarog&ngsrikt i den

externa minnesdelen M2 Vid mottagning av bekraftelse-

eignalen i pannan 1 initieras en radering av motsvarande

information i den interna minnesdelen Ml. Detta sker dolt

for anvandaren, vilken upplever det som om pennan har en

enda stor, sammanhangaiide, intern minnesenhet . Med andra



ord verkstalls en form av dold, banovs- ocli regelstyrd

dataoverfaring fran pennan 1 till den externa data-

lagringsanordningen 10, varvid den data som Gverfors

raderas fran pennan 1, direkt eller efter mottagning av

5 en bekraftelsesi-gnal

Vilka regler som appliceras beror bl a pa anvahda-

rens preferenser och pa nppbyggnaden av systemet*

I ett -utforande dar 6verf6ringen fran pennan 1 till

datalagringsanordningen 10 sker via ett mobiltelefoni-

10 natverk, antingen direkt eller via ovannamnda natverks-

anslutningsenhet, kan det vara fordelaktigt att styra

overf6ringen till en tidpunkt da 5verforingskostnaden ar

som minst. Denna regel kan kompletteras med att genere-

ring av ett sandkommando medfor att all relaterad infor-

15 mation overfSrs till minnesdelen M2 sa snart som mojligt,

oavsett kostnad.

X ett utforande dSr pennan 1 har mojligbet att

kommunicera via bade ett mobiltelefoninatverk och ett

datomatverk,- kan pennan 1 vara konfiguirerad att endast-

20 Sverfora informationen fran minnesdelen Ml till minnes^

delen M2 vid kontakt med datornatverket , sa att informa-

tionen overfors till minimal kostnad.

En regel kan inneb&ra att informationen overfors

till minnesdelen M2 vid tillgang till en given minsta

25 bandbredd i kornmunikationslanken L.

En ytterligare regel kan vara att informationen

5verf5rs till minnesdelen M2 sa snart kornmunikations-

lanken L upprattas

.

En foredragen regel ar att informationen Sverfors

3 0 nar den interna minnesenheten 4 uppnatt en given fyll-

nadsgrad. En sadan regel borgar for att pennan 1 fungerar

adekvat i alia situationer. Vid dynamisk kompression av

den lagrade informationen kan fiyllnadsgraden motsvara en

given kompressionsgrad, varvid regeln garanterar kvalite-

35 ten pa den lagrade informationen.

I ett fSredraget utforande ar overforingen fran

minnesdelen Ml till minnesdelen M2 , som kan en del av
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huvudprocessorenhetens 3 databehandlingskapacitet i

ansprak, konfigurerad att ske med minimal stoming av

anvandaren. Enligt ett utforande sker overforingen latent

nar anvandarenheten s tangs av och/ eller nar anvandarenhe-

.5. ten.placeras i ett givet lage, t ex laggs ner eller

placeras i ett stall, och/eller nar anvandarenheten inte

; har registrerat na~gon ny information under ~ en~given~~tids"

"

_ period

.

Ovanstaende regler avser tidpunkten for overfGring

10 av registrerad information fran minnesdelen Ml till

minnesdelen M2 , Andra regler kan avse vad som skall over-

foras . Enligt en sadan regel opererar permans 1 interna

minnesenhet 4 enligt principen att den aldsta informa-

tionen 6verf6rs forst. Denna princip exempli fieras i fig

15 4a, dar den senast registrerade informationen lagras i

den ovre delen av en skiftminnesenhet 20, vilken ovre del

N liar nummer 1. Da information registreras och lagras vid

J ett senare tillfalle flyttas den tidigare lagrade infor-

- mationen. ned ett steg i skiftminnesenheten 20 , varefter

I** 2 0 den nya informationen lagras i dess ovre del. Information

^ som registrerats med pennan 1 skiftas saledes ned efter-

hand tills den overfSrs fran pennan 1 efter att ha skif-

tats ut fran minnesenhetens 20 nedersta del (benamnd n i

fig 4a) Det ma papekas att ovanstaende princip kan

25 realiseras aven utan skiftning av informationen. I fig 4b

visas en minnesenhet 21 dar information registrerad vid

olika tillfalien ar distribuerad i minnesblock a-e. Over-

faringen av information fran minnesenhetens 21 minnes-

• block a-e kan verkstallas pa basis av en tidsstampling,

30 t.ex avseende tidpunkten for registrering av informa-

tiorien eller tidpunkten for lagring av informationen i

respektive minnesblock,

Enligt ett avancerat utforande tillats anvandaren

prioritera me11an olika typer av information, t ex sa att

35 viss information 5verf5rs sa snart som mojligt, medan

annan information overfors till minimal kostnad.

o
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I den foredragna utforingsformen erbjuds anvandaren

tillgang till den utokade minnesdelen M2 som ett tillval

till pennan 1. Detta innebar att pennan 1 bor vara kapa-

bel att fungera i systemet i fig 1 bade med och utan

5 detta tillval/ och att tillvalet bor medfora minimal

modifiering av Gvrlga delar av systemet. En penna utan

tillval ar konfigurerad att efter detektion av ett "sand-

kommando via sandtagaren 5, och en ev natverksanslut-

ningsenhet, skicka en adressforfragan till uppslags-

LO enheten 14, och att after mottagande av en natverksadress

fran uppslagsenheten 14 sanda all med sandkommandot f6r-

knippad information i minnesenheten 4 till den tjanste-

tillhandahallarenhet 7-9 som identifieras av natverks-

adressen. En penna med tillval ar daremot konfigurerad

^fl 15 att automatiskt och enligt nagon forutbestamd regel Over-
fill

K fora information fran den interna minnesenheten 3 till

minnesenheten 12, att efter detektion av ett sandkommando

P sanda en adressforfragan till uppslagsenheten 14, och att
iU sedermera sanda en mottagen natverksadress tillsammans

jjc& 2 0 med sandkommandot och ev tillhorande information i

i*~ minnesenheten 4 (dvs information som inte redan har 5ver-

y forts till minnesenheten 12 enligt ovannamnda regler)

till datalagringsanordningen 10, vars processorenhet (ej

visad) via kommunikationsenheten 13 kommunicerar all med

25 sandkommandot forknippad information (dvs saval fran

pennan 1 med sandkommandot mottagen information som i

minnesenheten 12 lagrad information) till den tjanste-

tillhandahallarenhet 7-9 som identifieras av natverks-

adressen. Kommunikationsenheten 13 ar harvid lampligen s&

30 utformad att tjanstetillhandahallarenheterna 7^9 inte

kan/inte behover sarskilja mellan information som sants

fran en penna med respektive utan tillval.

Enligt ett utforande kan tillvalet debiteras anvan-

daren pa basis av langden pa den tidsperiod under vilken

35 den registrerade informationen skall lagras i datalag-

ringsanordningens 10 minnesenhet 12 . Enligt ett alterna-

tivt utforande debiteras anvandaren pa basis av storleken

Li



pa det for den aktuella pennan allokerade minnesutryitmet

i minnesenheten 12 ,

Vid sidan av att erbjuda anvandaren utokat lagrings-

utrymme som tillval till en befintlig penna, sa ar det

tankbart att inoiri ramen for ovanstaende system i handeln •

salufora olika versioner av pennan, t ex en high-end-

version med "obegrsnsat" lagringsutrymme enligt upp-

finningen och en low-end-version med begransat minne

enligt konventionell teknik.

For att atervanda till fig 1/ sa omfattar systemet

aven en till datalagringsanordningen 10 kopplad grans-

snittsenhet I , vilken tillater anvandaren att atminstone

granska all information som har registrerats med en vis's

penna 1 och overf6rts till minnesenheten 12 . Det ar ocksa

tankbart att anvandaren via granssnittsenheten I tillats

redigera eller ladda ner registrerad information fran

minnesenheten 12, eller sanda information fran minnes-

enheten 12, via kommunikationsenheten 13, till en- motta-

gare. Anvandaren kan vidare via granssnittsenheten I ges

inojlighet att efter egna behov anpassa ovannamnda regler

for informationsoverforingen mellan minnesenheterna 4,

12. Granssnittsenheten I vara realiserad i form av en

webbserver med en portal eller liknade pa Internet.

Anvandaren kan darmed koppla upp sig mot granssnitts-

enheten I via en browser pa nagon lamplig anordning,

sasom en PC, en PDA eller en mobiltelefon.

I fig 5 visas ett alternativ till systemet i fig 1,

varvid en skillnad ligger i att adressforfragan gors fran

datalagringsanordningen 10 i stallet for fran pennan 1. I

systemet i fig 5 ar pennan 1 saledes anordnad att efter

detektering av ett sandkommando overfora detta och till-

hSrande information i den interna minnesenheten till

datalagringsanordningen 10/ vilken verkstaller en adress-

forfragan hos uppslagsenheten 14 , sammanstaller den

registrerade information som ar forknippad med sand-

kommandot och sander denna till den utpekade tjanstetill-
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handah&llarenheten 7. T ovrigt kan systemet realiseras -pa

sainma satt som systemet i fig 1.

En fackman inom omradet inser att de ovan beskrivna

utforingsformerna kan varieras inom ramen for uppfinn-

5 ings'tanken s&som denna kommer till uttryck i efterfol-

jande patentkrav. Exempelvis skulle pennan kunna vara

kbpplad via en~ tf&dledning"over vilkeri ihformationeri

overfors till datalagringsanordningen, ' t ex via en nat-

verksanslutningsenhet, sasom ett modem, en mobiltelefon,

10 en PDA eller en PC.

Det ar ock&h tankbart att den registrerade informa-

tionen, som vid detektion av sandkommajidot kan vara for-

delad mellan pennan och datalagringsanordningen, skickas

till en utpekad tjanstetil lhandahSiliarenhet fran bade

15 pennan och datalagringsanordningen. Detta stSller dock

krav ph att tjanstetillhandah&llarenheten ar kapabel att

sammanstalla de mottagna informationsfragmenten.

Det m& ocks& p&pekas att systemet kan vara sa utfor-

mat att all- informationshantering av den registrerade in-

20 formationen sker direkt i den externa datalagringsanord-

ningen. Alternativt kan datalagringsanordningen omfatta

en databas med alia natverksadresser till tjanstetill^

handahallarenheterna i systemet, varfor nagon adress-

forfr&gan ej behover vidtas.

25 Slntligen bor papekas att uppfinningen kan vara

tillampbar aven vid andra typer av handh&llna anvandar-

enheter for registrering av information, t ex laspennor

for elektronisk textinlasning.



20- - * -

'
' /

PATENTKRAV

1 - Handhallen anvandarenhet for nedteckning och

registrering av .handskriyen information/ omfattande ett

organ' (2, 3) for registrering av namnda information och

ett minne for lagring av densanuria," k a n n e t e c k n a d-

av att minuet omfattar en forsta i anvandarenheten loka-

liserad minnesenhet (4) och en andra i en extern data-

lagringsanordning lokaliserad minnesenhet (12) , vilka ar

sa inbordes kopplade att de ur ett anvandarperspektiv

bildar en sammanhangande minnesenhet.

2. Handhallen anvandarenhet enligt krav 1, vidare

omfattande ett organ (5) f5r informationsoverforing

mellan de forsta och andra minnesenheterna (4, 12),

varvid den fSrsta minnesenheten (4) ar anordnad att

rnottaga och lagra den registrerade informationen fran

registreringsorganet. (2, 3) och varvid informationsover-

foringsorganet (5) ar anordnat att enligt fomtbestamda

regler overfora atminstone en delmangd av den registre-

rade informationen fran den fGrsta till den andra minne

s

enheten (4, 12) for lagring dari

.

3 . Handhallen anvandarenhet enligt krav 2 , varvid

informationsoverforingsorganet (5) ar anordnat att verk-

stalla uteslutande enkelriktad informationsoverforing

fran den fSrsta till den andra minnesenheten (4, 12).

4 . Handhallen anvandarenhet enligt krav 2 eller 3

,

varvid namnda regler .omfattar att overfora namnda infor-

mation nar den forsta minnesenheten (4) har uppnatt en

given fy.llnadsgrad

.

• 5. Handhcillen anvandarenhet enligt krav 2, 3 eller

4, varvid namnda regler omfattar att overfora namnda

information nar denna har varit lagrad en viss tid i den

forsta minnesenheten (4) .

6. Handhallen anvandarenhet enligt nagot av kraven

2-5, varvid informationsoverforingsorganet (5) ar anord-
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nat att verkstalla tradlos infonnationsoverforing fr&n *

anvandarenheten

.

7. Handhallen anvandarenhet enligt n£got kraven 2-6

,

varvid informati orisoverforingsorganet (5) Sr anordnat att

5 overfora all registrerad information till den andra

minnesenheten (12)

8 r"Haha^&lleh""aiivahdarenhet enligt n^got av kraven

2-7, vilken ar anordnad att efter registrering av ett

sandkommando skicka all med sandkoinmandot associerad och

10 i de f6rsta och andra minnesenheterna (4, 12) lagrad

information till en extern informationshanteringsenhet

(7-9).

9- Handhallen anvandarenhet enligt krav 8, varvid

informationsoverforingsorganet (5) Sr anordnat att efter

15 registrering av sandkommandot skicka en med sandkommando

t

associerad delmSngd av den registrerade informationen

fr&n den forsta minnesenheten (4) till den andra minnes-

• enheten (12) .

10- Handhallen anvandarenhet enligt n&got av fore-

20 g&ende krav, varvid den registrerade informationen

£** omfattar ett flertal absolnta positioner som bildar en

elektronisk version av den handskrivna informationen.

11. Handhallen anvandarenhet enligt krav 9 och 10

,

vilken ar anordnad att efter registrering av sandkomman-

2 5 dot inhamta, via en fdrfr&gan hos en extern uppslagsenhet

(14) och pet basis av nSmnda positioner, en adress till

informationshanteringsenheten (7-9)

.

12. Handhallen anvandarenhet enligt krav 11, vilken

ar anordnad att inhamta namnda adress via en komrminika-

3 0 tionsenhet (13) hos den externa datalagringsanordningen

(10)'.

13. Handhallen anvandarenhet enligt n&got av fGre-

g&ende krav, varvid den andra minnesenheten (12) har en

datalagringskapacitet som Sr vasentligt storre an den

3 5 forsta minnesenhetens (4) datalagringskapacitet,

14 . Handhallen anvandarenhet enligt nagot av fOre-

g&ende krav, varvid namnda organ (2 , 3) f6r registrering

•ess-

S3

m

m

St*
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av handskriven information omfattar en bildsensor (2) for

optisk registrering av en positionskod (16) p& ett under-

lag (15) ,

15. Handhallen anvandarenhet, omfattande ett organ

5/ (2, 3) for registrering av handskriven information saint ,

ett organ (5) for overforing av information fr&n anvan-

darenheten, varvid anvandarenheten i ett forsta minnes- --

^ hanteringslage ar anordnad att lagra den registrerade

informationen i en intern minnesenhet (4) och efter

10 detektion av ett sandkommando kommuni cera atminstone en

delmangd av den registrerade informationen medelst

informationsdverfGringsorganet (5), k&nnetecknad
ry av att den ar omkopplingsbar till ett andra minneshante-

.... ringslage, i vilket informationsoverforingsorganet (5) ar

% 15 . bringat att automatiskt overfora den registrerade infor-

fy mationen fran den interna minnesenheten (4) till en
0-

. . extern minnesenhet (12) i en extern datalagringsanordning

?! (10) p& ett s&dant satt att minnesenheterna (4, 12) ur

fy ett anvandarperspektiv bildar en saimtianhSjigande minnes

-

Si 2 0 enhet.

J. 16. Handhallen anv&ndarenhet enligt krav 15 , vilken

fg i det andra minneshanteringslaget ar anordnad att efter

?J3 detektion av sSndkommandot bringa informationsfiver-

foringsorganet (5) att overfora detta och all darmed
Seas

25 associerad information i den interna minnesenheten (4)

till den externa minnesenheten (12) .

17. Handh&llen anv&ndarenhet enligt krav 15 eller

16, vilken i det andra minneshanteringslaget ar anordnad

att verkstalla uteslutande enkelriktad informationsover-

3 0 foring fr&n den interna till den externa minnesenheten

(4, 12), och att kommunicera all med sandkommandot asso-

cierad information via en komirtunikationsenhet (13) hos

den externa datalagringsanordningen (10)

.

18. System for informationshantering, omfattande en

35 informationshanteringsenhet (7-9) och en handhallen

anvandarenhet (1) som ar utformad for nedteckning och

registrering av handskriven information, vairvid anvandar-
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enheten (1) ar anordnad att lagra den registrerade infor-

mationen i ett minne och via ett kommunikationsnatverk

kommunicera en 6nskad del darav den till informations-

hanteringsenheten (7-9), kannetecknad av att

5 minnet omfattar en forsta i anvandarenheten (1) lokalise-

rad minnesenhet (4) och en andra i en extern datalag-

ringsanordning (10) lokaliserad minnesenhet- (12) , vilka

ar sA inbordes kopplade att de ur ett anvandarperspektiv

bildar en sainmanhaLagande minnesenhet

.

L0 19. System enligt krav 18, varvid den fSrsta minnes-

enheten (4) ar anordnad att mottaga och lagra den regis t-

rerade informationen och varvid anvandarenheten (1) ar

anordnad att enligt forutbestamda regler overfora

citminstone en delm&ngd av den registrerade informationen

J. 5 fr&n den forsta till den andra minnesenheten (4, 12) for

fig lagring dari

.

20. System enligt krav 19, varvid anvandarenheten

4BJ (1) Mr anordnad att verkstaila uteslutande enkelriktad

fg informationsoverforing fran den forsta till den andra'

» 20 minnesenheten (4/ 12), och att komrrtunicera den Snskade

delen av den registrerade informationen till informa-

tionshanteringsenheten (7-9) via en kornmunikationsenhet

(13) hos den externa datalagringsanordningen (10) .

21. System enligt n&got av kraven 18-20, vilket ar

35 anordnat att efter registrering av ett sandkommando

skicka all med sandkornmandot associerad och i de f5rsta

och andra minnesenhetema {4, 12) lagrad information till

inforrnationshanteringsenheten (7-9) •

22 System enligt krav 21, varvid anvSndarenheten

3 0 (1) ar anordnad att efter registrering av sandkornmandot

skicka en med sandkornmandot associerad delmSngd av den

registrerade informationen frcin den forsta minnesenheten

(4) till den externa datalagringsanordningen (10) .

23. System enligt krav 21 eller 22, ytterligare

J5 omfattande ett underlag (15) med en positionskod (16) ,

varvid anvSndarenheten (1) omfattar en bildsensor (2) fdr

optisk registrering av positionskoden och en processor-



• m
24 ' \

enhet (3) for omvandling av den registrera.de positions-,

koden (16) till absoluta positioner som bildar en

elektronisk version av den handskrivna informationen, och

varvid anvandarenheten (1) ar anordnad att efter regis t-

rering'av sandkommandot inhamta, via en forfragan hos en-

extern uppslagsenhet (14) och pa basis av namnda posi-

tioner, en adress till informationshanteringsenheten (7-

9) .

24. System enligt krav 23, varvid anvandarenheten

(1) ar anordnad att inhamta namnda adress via en komrriuni-

kationsenhet (13) hos den externa datalagringsanordningen

(10) .

25. System enligt nagot av kraven 18-24, varvid deh

externa datalagringsanordningen (10) omfattar en nat-

verksserver med ett granssnitt som medger atkomst till

den registrerade informationen for en anvandare av

anvandarenheten (1)

.

26. Forfarande for tillhandahallande av minnes-

utrymme for en anvandare av en handhallen anvandarenhet

(1) som ar utformad for registrering och kommunikation av
handskriven information, omfattande stegen att i en

extern datalagringsanordning (10) reservera minneutrymme
for anvandarenheten (1) , att mottaga registrerad informa-

tion fran anvandarenheten (1) och lagra densamma i den

externa datalagringsanordningen (10), och att' som svar pa
ett sandkommando skicka den registrerad© informationen
till en informationshanteringsenhet (7-9) *

27. Forfarande. enligt krav 26, omfattande steget att

debitera anvandaren pa basis av anvandarens reserverade

minneskapacitet i den externa datalagringsanordningen

(10).

28. Forfarande enligt krav 26 eller 27, omfattande
steget att lagra den mottagna information under en forut-

bestSmd tidsperiod fran dess registrering, varvid anvan-
daren debiteras pa basis av tidsperiodens storlek.

29. Forfarande enligt nagot av kraven 26-28, varvid
sandkommandot mottages fran anvandarenheten (1) .
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30. Forfarande for ininneshantering vid en anvandar-

enhet (1), vilken Sr anordnad att registrera handskriven

information, kannetecknat av stegen att lagra

den registrerade informationen i en forsta minnesenhet

5 (4) i anvandarenheten (1) , och att overfora atminstone eh

delmangd av den registrerade informationen fr&n den

forsta miiinesenheten (4) till eh "andra minnesenhet (12) i

en extern datalagringsanordning (10) pa ett sadant satt

att de forsta och andra minnesenhetema (4, 12) ur ett

10 anvandarperspektiv bildar en sammanhangande minnesenhet.

P
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SAMMANDRAG

En handh&llen anvandarenhet (1) , som kan ing& i ett

5 natverksbaserat infonnationshanteringssystem , medger

nedteckning och registrering av handskriven information.

Anvandarenheten (1) har ett minne for lagringr av den -

registrerade informationen. Minnet omfattar en forsta i

anvandarenheten lokaliserad minnesdel (Ml) och en andra i

10 en extern datalagringsanordning lokaliserad minnesdel

(M2 ) , vilka ar sa inbordes kopplade att de ur ett anvan-

darperspektiv bildar en sammanhangande minnesenhet.

Aven forfaranden for minneshantering vid en dylik

anvandarenhet beskrivs.

m
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10 Publiceringsbild: fig 3


